140 СОУ "ИВАН БОГОРОВ"
1326, София, район Връбница, ж. к. Обеля-2
директор: 934-42-75
e-mail: bogorov_sou@mail.bg

ЗАПОВЕД

№ 542/

29.01.2 014год.

На основание писмо № 937-52/21.01.2014г., на Началника на РИО София – град и
наш вх. № 82/28.01.2014год., в изпълнение на писмо с изх. № 9105-36/09.02.2011год. на
министъра на образованието, младежта и науката, чл. 35 ал.1,чл.36. ал.1, чл.37. ал.1, чл.
147, ал.1, т.1 и т.9 и чл. 150, ал. 1, т. 2, т.6, от ППЗНП и решение на ПС от
17.01.2014год. с протокол №8 и във връзка с подобряване на организацията на
дейността по записване на учениците в І клас през учебната 2014-2015 година.
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Следния ред за приемане на ученици в първи клас:
1.1. В I клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна
година.
1.2. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в I клас по преценка на
родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им
развитие позволява това.
1.3. Децата постъпват в I клас по заявление на родителите или настойниците им
и оригинал на удостоверение за завършен ПК и ПГ.
1.4. В случай, че детето не е посещавало подготвителен клас или подготвителна
група, родителите декларират това обстоятелство и детето попълва тест за
училищна готовност при педагогическите съветници.
1.5. За деца, които следва да постъпят в I клас, но здравословното им състояние
не позволява това, училищното обучение се отлага за една учебна година
по предложение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към
регионалния инспекторат по образованието
2. Критерии за подбор при записване на ученици в първи клас:
2.1 Всеки гражданин осъществява правото си на образование в избрано от него
училище и вид обучение, съобразно личните си предпочитания и възможности.
Правото за образование на малолетните се ползва от родителите или
настойниците им.
2.2. Предимство при равни други условия при записване имат:
2.2.1. Деца от семейства, с адресна регистрация на територията на район
Връбница, непроменена след 01. 01. 2014 г.
2.2.2. Деца от семейства, които вече имат ученици в училището.
2.2.3. Деца със специални образователни потребности и необходимост от
обучение с ресурсен учител.
2.2.4. Деца, завършили подготвителен клас в училището.
2.2.5. Деца и внуци на учители и служители от училището.
2.2.6. Ако броя на кандидатите по определените критерии надвишава
местата за прием, той се осъшествява по реда на подаване на документите.
2.2.7. Деца близнаци и деца полусираци и сираци.
2.2.8. Деца на самотни родители

2.2.9. Родителите имат възможност да избират убечен план на паралелката
/ЗИП/
2.2.10. Спазване на изискванията за пропорционалност на момчетата и
момичетата
3. Необходими документи за записване:
3.1. Заявление от родителите.
3.2. Ксерокопие от акта за раждане.
3.3. Оригинал на удостоверение за завършен подготвителен клас или група.
3.4. Декларация от родителите, ако детето не е посещавало подготвителен клас
или група.
3.5. Заявление от родител, че детето му ще се обучава при целодневна
организация на учебния ден.
4. График на дейностите

№

ВИД ДЕЙНОСТ

СРОК

1.

ПС – решение за реда за приемане на ученици в 1 клас,
график на дейностите, необходими документи и критерии за 16.04.2014год.
подбор.

2.

Анализ на капацитета и състоянието на материалната база,
кадровото осигуряване, организирания вариант на режим на 16.03.2014год.
обучение, както и на възможностите за осигуряване на
условия за хранене

3.

На основание чл. 147, ал.1, т.1 и т.9 на ППЗНП и в
изпълнение решение на ПС – директорът определя реда за 16.03.2014год.
приемане на ученици в І клас.

4.

Обхождане на адреси по списък, предоставен от общинската от 28.03.2014 г до
администрация
31.05.2014 г.

5.

Рекламна кампания на територията на район “Връбница”

6.

Провеждане срещи с родителите на децата от 08.04.2014г.
подготвителните класове за проучване на нагласите за Отг.:Учителите на
участие в целодневната организация на учебния ден.
ПК

7.
Родителска среща в Актовата зала на училището с
родителите на бъдещите първокласници

8.

Приемане на заявления за постъпване в първи клас

от 28.03.2014г. до
31.05.2013 г

28.05.2014 г., 18:30ч.
в АЗ
09.09.2014г. от
18:30ч. в АЗ
до 30.05. 2013 г.

9.

Обявяване на списъците с класираните ученици

03.06.2014год. до
17,00ч.

10

Записване на ученици с оригинала на удостоверението за
04 и 05.06.2014год.
завършена подготвителна група

11.

Обявяване на свободните места след първото класиране
/свободните се считат местата, необходими за достигане на 06.06.2014год.
максимален брой ученици в паралелката, обявени, но не
повече от 24 ученици, близнаци могат да се приемат над до 17,30ч.
посочения за максимален брой ученици/ /

12.

Попълването на свободните места

09 и 10.06.2014год.

13.

Обявяването на свободните места

11.06.2014год.

14.

Попълване на свободните места

до 15.09.2014год.

15.

При приема на ученици в І клас родителите да декларират
писмено съгласие за включване в целодневна организация

Срок: постоянен

Родителите на деца със СОП трябва да представят необходимите медицински
документи – протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза, логопедичен и психологичен
статус;
В една паралелка не може да има повече от 2 деца със СОП
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мая Крумова ПД УД

ДИРЕКТОР:....П.......
/ Мая Зафирова /

Извършен предварителен контрол на основание Раздел V от Вътрешните правила за
финансовото управление и контрол в 140 СОУ „Иван Богоров” за законосъобразност от Мая Крумова –
на длъжност ПДУД по заповед № 1320/10.09.2013год. на директора на училището.
подпис ............п..............

